
Uitleg diverse wedstrijden  

Heren middag.   

Stableford wedstrijd op vrijdag, 1 maal per maand.  

Ouders/kinderen greensome.   

Voor deze wedstrijd kan men ook inschrijven met (groot)ouder die of (klein)kind dat lid is op een andere baan. 
Er moet sprake zijn van een (groot)ouder en (klein)kind relatie. Schoondochter of -zoon is tevens toegestaan.  

Senioren wedstrijden.   

Wedstrijden voor dames en heren, die de leeftijd van 50 jaren hebben bereikt.  

Monthly Medals.   

Spelvorm: Stableford.  

Er zijn netto (Stableford) prijzen en om het ook voor de lage handicappers interessant te maken een bruto 
(Stableford) prijs. (Bruto prijs is het aantal Stableford punten zonder handicap verrekening) Een 
speler/speelster kan per wedstrijd maximaal 1 prijs winnen. Gasten mogen deelnemen, greenfee is 
€27,50.  

B2BB.  

Maximale handicap voor deelname is: 24 playing handicap.   

Vanaf 2018 zijn er de volgende prijzen:  

1e Bruto dames  

1e Bruto heren en  1e 

,Nnetto prijs.  

Gasten mogen deelnemen, greenfee is €27,50.  

Clubkampioenschappen.   

Aan alle clubkampioenschappen kunnen spelers/speelsters deelnemen die lid zijn van de  Vereniging 
Leender Golfclub “Haviksoord". GEEN ELECTRO KARREN TOEGESTAAN.  

Matchplay Clubkampioenschap en reserve Matchplay Clubkampioenschap:  

Spelers/speelsters die in het voorgaande jaar op de plaatsen 1 t/m 4 eindigden worden automatisch geplaatst, 
mits zij hebben ingeschreven.  

Voor overige plaatsen vindt een vrije inschrijving plaats waarbij lagere handicap prioriteit heeft. Handicap 
op moment van indeling telt.  

Strokeplay Clubkampioenschap bruto en netto:  

Maximaal 36 deelnemers. Lagere handicap heeft prioriteit, handicap op moment van indeling telt.  

In principe eerste dag ingedeeld op handicap  

Alle deelnemers spelen 2 dagen. HEREN za. 2 x 18 en zo. 2 x 18 DAMES za. 1 x 18 en zo, 1 x 18. Plaatsing 
op tweede dag: Keuze Wedstrijd Commissie.   

Ringerscore.  

Bij de Ringerscore wordt bijgehouden wat de laagste bruto score per hole is over een aantal wedstrijd en deze 
worden opgeteld. De wedstrijden die meetellen voor het klassement zijn: alle Monthly Medals, alle B2BB 
wedstrijden en het Strokeplay Clubkampioenschap. De stand kan men zien op E-Golf4U onder Competities en 
op het mededelingenbord. (Let wel dit werkt niet op een mobiele telefoon gezien het formaat van de lijst.)  


